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Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σήμερα Παρασκευή Ιερομάρτυρος 
Πατρικίου, επισκόπου Προύσσης και 
των συν αυτώ πρεσβυτέρων Ακακίου, 
Μενάνδρου και Πολυαίνου (†β΄αι.). 
Μαρτύρων Ακολούθου, Θεοτίμης και 
Κυριακής της νέας. 
Αύριο Σάββατο Μαρτύρων Θαλλελαί-
ου του ιατρού (†284). Αλεξάνδρου και 
Αστεριού. Οσίου Μάρκου του ερημίτου. 
Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ κτιτόρων 
της εν Χίω «Νέας Μονής» και Θαλασσί-
ου (ια΄αι.). Λυδίας πορφυροπώλιδος της 
Φιλιππησίας, και πρώτης Ευρωπαίας 
χριστιανής (†α΄αι.). 
Κυριακή Αγίων Κωνσταντίνου (†337) και 
Ελένης (†327). Οσιομάρτυρος Παχωμί-
ου, του εν Φιλαδελφεία (†1730). Αγίων 
Βόρου, Θεοδώρου και Ισιδώρου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει 
για σήμερα στο Σίδνεϊ αίθριο καιρό  
με την θερμοκρασία από 9°C - 19°C

NSW LOTTERIES
Στην κλήρωση του Λοττο της Τετάρτης 
κληρώθηκαν οι αριθμοί  
3, 17, 18, 23, 32, 41 και Supps 19, 44.
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Το Σάββατο, 13 Μαΐου, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος μετέβη στην περιοχή των Τεμπών, στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος 
της 28ης Φεβρουαρίου 2023, και τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της ανείπωτης τραγωδίας.

Α
νησυχητικά είναι τα ευρήματα 
έρευνας που διεξήγαν ειδικοί 
των πανεπιστημίων Αδελαΐδας 
και ΝΑ για τις συνθήκες στέγα-

σης των Αυστραλών.
Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου τέσ-
σερα στα πέντε αυστραλιανά σπίτια δεν 
πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας για τη ζεστασιά, 
και σε συνδυασμό με τα στατιστικά στοι-
χεία για την υγεία, αυτό συνιστά καμπα-
νάκι κινδύνου: τα ποσοστά θανάτων τον 
χειμώνα είναι πάνω από 20% υψηλότερα 
από ό,τι το καλοκαίρι.
Η έρευνα μετρά τη θερμοκρασία στο εσω-
τερικό των σπιτιών, και βρήκε ότι πάνω 
από τα τρία τέταρτα των σπιτιών της Αυ-
στραλίας ήταν κρύα τον περασμένο χει-
μώνα, με μέση χειμερινή θερμοκρασία 
μικρότερη από 18ºC (προτεινόμενο ελά-
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Ακατάλληλη στέγαση: Τέσσερα στα πέντε 
σπίτια δεν πληρούν τα πρότυπα του ΠΟΥ

χιστο του ΠΟΥ), ενώ παλαιότερα θεω-
ρούνταν ότι μόνο το 5% περίπου των αν-
θρώπων ζούσε σε κρύα σπίτια.
Σε όλα τα σπίτια του δείγματος, το 81% 
είχε κάτω από 18ºC κατά μέσο όρο όλο 
τον χειμώνα. Οι κατοικίες είχαν θερμο-
κρασία κατά μέσο όρο 16,5ºC όλες τις 
ώρες εργασίας, ενώ τα πιο κρύα σπίτια 
είχαν ελάχιστο ωριαίο μέσο όρο μόλις 
18ºC.
Το πρόβλημα δεν πλήττει μόνο τα νοι-
κοκυριά με χαμηλό εισόδημα, καθώς η 
έρευνα περιελάμβανε σπίτια σε όλα τα 
επίπεδα εισοδήματος, και οφείλεται σε 
έναν συνδυασμό κακών συνθηκών στέγα-
σης, ανεπαρκούς θέρμανσης και αδυνα-
μίας να αντέξουν οι ένοικοι το κόστος της 
θέρμανσης – που θα αυξηθεί κι άλλο.
Περισσότερο κινδυνεύουν οι ηλικιωμένοι 
και τα άτομα με αναπηρία.


